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Informasjon nr.31 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 21.04.2020  

  

Infor masjon  om hvordan sko len  forholder  seg t i l  Koronavirus (covid  19)  

Fra dagens rektormøte 

• P, M, P/M eksamen i videregående skole våren 2020 er AVLYST  

Det betyr at alle lærere nå har større mulighet til bl.a å; 

o skaffe et enda bedre grunnlag for standpunktvurderingen 

o se på mulighetsrom for utprøving av nye metoder 

o koble undervisning opp mot vurdering for læring (og SKUV?)  

• Privatisteksamen går som oppsatt 

o Alle privatister som vil kan melde seg av eksamen og få refundert 

eksamensavgiften 

• Gjennomgang av veilederen om smittevern, Fylkeslege Jan Vaage deltok; 

o Lite smittetrykk i det trønderske samfunnet. Det virker å være forsvarlig å 

åpne opp for litt mer vanlig aktivitet 

o Veilederen utformet med tanke på ytterligere åpning av skolene etter hvert, 

noe er derfor ikke aktuelt pt 

o Det vil komme ytterligere informasjonsmateriell fra sentralt hold 

o God informasjon til elever, foresatte og ansatte viktig 

o Veiledningen gir oss anbefalinger om smitteverntiltak 

o Vi gjør så godt vi kan innenfor de anbefalingene som ligger i veilederen 

o Ikke noe generelt råd om bruk av munnbind. Men skolen må ha en beredskap 

på dette der det er identifisert behov – f.eks hvis elever blir syke på skolen 

o Sjekklisten fungerer veldig bra og tar for seg de viktigste temaene 

 

Planlegging skoleåret 2020/21 

Vi har startet planleggingen av skoleåret 2020/21. Dette dreier seg hovedsakelig om følgende; 

• Dimensjonering tilbud og antall elever – prøveinntak gjennomført og høringsuttalelse 

innsendt 

• Personalbehov – stillingsutlysninger vil være på plass ila morgendagen, søknadsfrist 

15.mai 2020 

• Areal/rombehov – pga elevtallet kommende skoleår må vi leie areal utenfor skolen 

• Lokal arbeidstidsavtale – enighet mellom tillitsvalgte og rektor om rammene 

• Timeplaner og organisering – Det legges opp til tett dialog mellom ledergruppa, de 

tillitsvalgte og lærerne for å finne de beste organisatoriske løsningene for Vg1-

elevene i studieforberedende program i fellesfagene der bl.a fagfordypning blir 

sentralt tema – og med tydelig likestilling mellom YF- og studieforberedende program 

• Fagfornyinga – vi gjennomfører modul 3 og 4 som oppsatt den 7/5 (Skype) og den 

14/6 (Skype?). 

 

Mer info kommer på fellesmøtet fk torsdag. 
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Russen tar ansvar – avlyser årets russefeiring (pressemelding fra Orkland kommune) 

"Det ble bestemt på et møte mellom russen, skolene, politiet og Orkland kommune sist fredag. 

Møtet ble selvsagt gjennomført digitalt. 

I tidligere år har det vært et godt samarbeid mellom Orkdal kommune og russen på Orkdal 

vidaregåande skole. Etter kommunesammenslåingen var det naturlig å videreføre dette 

samarbeidet også ved å inkludere Meldal videregående skole. 

Bred representasjon 

Fredag 17.april ble det gjennomført et møte med ett tema på dagsorden - russefeiring 2020. 

Med på møtet var representanter fra russestyrene på begge skolene. Fra Orkdal vgs. stilte 

visepresident Oda Marie Jamtøy, mens Steffen Stellander og Tora Bratlie Brevik, henholdsvis 

president og terrorsjef representerte Meldal vgs. Fra skolene stilte rådgiverne Anne Engstrøm 

Sølberg (Meldal) og Morten Slupphaug (Orkdal), mens politiet var representert ved Ingunn 

Meås. Fra kommunen deltok kommuneoverlege Jimmy Wikell, helsesykepleier Guri Bjørkli og 

SLT-koordinator Karin Røttereng. 

Stilte forberedt 

Under møtet opplyste russens representanter at de har vært avventende og ventet på at det 

skulle komme direkte informasjon. De uttrykte også at de ut fra siste tids utvikling selv har 

vært tvilende til at det skulle bli russefeiring i år. Ifølge representantene har flere allerede 

uttrykt at de ikke tenker å hente ut skilt til russebilene. Diskusjonen om å utsette feiringen til 

senere har blitt vurdert. Forslaget har imidlertid blitt nedstemt, da det etter russens egen 

oppfatning ikke vil ikke bli det samme å utsette feiringen.   

De unges representanter har ikke inntrykk av at enkeltpersoner blant russen vil trosse 

anbefalingene som vil bli gitt. De fleste har forstått at det ikke vil bli noe russefeiring i 2020, 

grunnet dagens koronapandemi.  

Informasjon og sanksjoner 

På møtet orienterte kommuneoverlegen blant annet om smittevernsbestemmelsene som 

gjelder fram til 15.juni, som nok også vil bli videreført i en eller annen form. Politiet informerte 

om hvilke konsekvenser eventuelle lovbrudd vil føre til. Skolene opplyste også at de ser for seg 

åpning av skolene før sommeren og at russefeiring vil være svært uheldig i en slik 

sammenheng. 

Det ser imidlertid ut til at det ikke er nødvendig med ytterligere informasjon eller diskusjon for 

årets russekull i Orkland. Her viser russen selv et stort samfunnsansvar og legger enhver 

diskusjon om feiringen i 2020 død». 

__________ 

 


